
ขา่ววดับางแสน 

     วนัอาทติยท์ี ่24 เมษายน 2022  "วนัฉลองพระเมตตา" 

                                   

     พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า 

 “ใครกต็ามทีเ่ข้าถึงต้นธารแหง่ชวีติ ในวันนี ้ 

จะไดร้บัการอภยับาปและยกโทษบาปทัง้หมด” 

และทีส่ดุ พระเยซเูจา้ตรสัแกซ่สิเตอรโ์ฟสตนิาวา่  

พระองคท์รงปรารถนาใหม้ีการเฉลมิฉลอง 

 "วันฉลองพระเมตตา" 

 

    

       นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศ 

                  ให้พระศาสนจักรฉลอง “วันพระเมตตา”  

               ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 

 
                                      

       

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“ท่านเช่ือเพราะได้เหน็เรา ผู้ท่ีเช่ือ แม้ไม่ได้เหน็ กเ็ป็นสขุ” 

 เมือ่พระเยซทูรงฟ้ืนจากความตาย มารยีช์าวมกัดาลาไดเ้ป็นพยานและแจง้ขา่วแกเ่หล่าสาวกของ
พระองค ์ทกุคนเชือ่ในถอ้ยค าของผูส้ง่สาร เวน้แต่โทมสั ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ดว้ยตนเองถงึจะพอใจ 
     แต่ละคนมรีะดบัความเชือ่ทีแ่ตกต่างกนั แต่การจะไดร้บั “ขอ้พสิจูน์” ของโธมสันัน้เป็นไปไดย้าก ผูท้ีม่าสู่
ความเชือ่ในองคพ์ระครสิตเจา้ในอนาคตจะมโีอกาสของขอ้พสิจูน์เชน่นัน้ แต่ความเชือ่ทีล่กึซึง้ของพวกเขาจะ
ไดร้บัผลตอบแทนพเิศษ และแมว้่าสาวกกลุ่มแรกของพระเยซเูจา้จะใกลช้ดิกบัขา่วดขีองพระครสิตเจา้ซึง่
น าไปสูก่ารฟ้ืนคนืชพีแต่ตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหนึ่งทีค่วามเชือ่ของพวกเขาจะเขม้แขง็ขึน้ สิง่นี้ท าใหพ้วกเขา
ยงัคงสัน่สะทา้นดว้ยความกลวัหลงัประตทูีปิ่ดสนิท แมว้่าพระเจา้ฟ้ืนคนืพระชนมจ์ะเสดจ็มาเยีย่มพวกเขา
เมือ่แปดวนักอ่น 
     เราไมค่วรหวัน่วติกมากเกนิไปหากเราพบว่าความเชือ่ของเราเองจ าเป็นตอ้งเตบิโต เชน่เดยีวกบัสาวก 
แมว้่าเราจะไมไ่ดม้โีอกาสอยา่งนกับุญโทมสัทีจ่ะพสิจูน์ถงึการกลบัคนืชพีขององคพ์ระครสิตเจา้ แต่เราจะผา่น
ความสงสยัวติกกงัวลเชน่เดยีวกบัพวกเขาแน่นอน 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NV9fpgZABtI
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        จริงใจ 
             รอ้ยวาจาไมจ่รงิใจกไ็รค้่า         รอ้ยสายตาไม่จรงิใจกไ็รผ้ล 
            รอ้ยความคดิไมจ่รงิใจรอ้ยเล่หก์ล     รอ้ยผูค้นไมจ่รงิใจกไ็รใ้จ 
            หนึ่งวาจาถา้จรงิใจยอ่มมคี่า                ในสายตาถ้าจรงิใจยอ่มมผีล 
         หนึ่งความคดิถ้าจรงิใจยอ่มไดย้ล          หนึ่งผูค้นถา้จรงิใจยอ่มไดใ้จ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
     ไซเปรส  (Cypress)  มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความตายมาตัง้แต่ยคุนอกรตี     
ตน้ไมช้นิดน้ีจงึมกัปลกูไวต้ามสุสานทัง้ของพวกนอกรตีและพวกครสิตชน  แผ่น
หนิสลกัเป็นรปูตน้ไซเปรสพบไดต้ามสุสานของพวกชาวครสิตห์ลายแห่ง   การ
ทีไ่ซเปรสเป็นต้นไมท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัความตาย   มทีีม่าจากหลายสาเหตุ   เช่นใบ
สเีขม้จนเกอืบด าของมนั   และเมือ่ถูกโค่นลงแลว้   มนัจะไมง่อกจากรากทีย่งัฝัง
อยูใ่นดนิอกี 
 

วนัจนัทรท์ี ่25 เม.ย.22         ฉลองนกับุญมาระโก ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร 
วนัพฤหสัที ่28 เม.ย. 22       ระลกึถงึ   น.หลุยส ์มารยี ์กรญีอง เดอ มงฟอรต์ พระสงฆ ์                                                                          
                                     ระลกึถงึ     น.เปโตร ชาเนล พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี
วนัศุกรท์ี ่29 เม.ย. 22           ระลกึถงึ น.กาธารนีาแห่งซเีอนา พรหมจารแีละนกัปราชญ์ 
วนัเสารท์ี ่30 เม.ย. 22           ระลกึถงึ   น.ปีโอที ่5 พระสนัตะปาปา 
วนัอาทติยท์ี ่1 พ.ค. 22       สปัดาหท์ี ่3 เทศกาลปัสกา     
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ขา่ววดับางแสน 

Happy Easter  17 เมษายน 2022 วนัสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลบัคืนพระชนมชี์พ 

        
 

วนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ ์วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์ในสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์

     
 

         
 
 

มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในบรรดา กจิศรทัธาต่อพระเมตตาทัง้หมดทีพ่ระเยซเูจา้

ลกูรกั จงบอกชาวโลกเกีย่วกบัความเมตตาอนัน่าพศิวงของ 
เรา เราปรารถนาใหว้นัฉลองพระเมตตาเป็นดงัทีห่ลบภยัและที ่ก าบงัส าหรบัวญิญาณทัง้มวล โดยเฉพาะส าหรบั
บรรดาคน บาปทีน่่าสงสาร ในวนันัน้แหละ เราระบายมหาสมทุรแห่ง พระหรรษทานทัง้สิน้ออกมาเหนือวญิญาณ

... วิญญาณท่ีจะไปแก้บาปและรบัศีล มหาสนิทจะได้รบัการอภยับาป
อยา่ใหว้ญิญาณใดหวาดกลวัทีจ่ะเขา้มาใกลเ้ราเลย ไม่ว่าบาป ของเขาจะหนกัหนา

สมยั ... เป็นความปรารถนาของเราเองทีจ่ะใหม้พีธิ ีฉลองอยา่งเป็นทางการในวนัอาทติยแ์รกหลงัวนัสมโภชปัส

พระเยซเูจา้ทรงปรารถนาใหจ้ดัฉลองวนัอาทติยพ์ระเมตตาในวนั อาทติยแ์รกหลงัปัสกา ซึง่เรยีกอยา่งเป็น

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15132-25apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15135-28apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15135-28apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15136-29apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15137-30apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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ประกาศวดับางแสน 

         วนัฉลองพระเมตตา 

  “วนัฉลองพระเมตตา” มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในบรรดา กจิศรทัธาต่อพระเมตตาทัง้หมดทีพ่ระเยซเูจา้

ทรงเรยีกรอ้งผ่าน ซสิเตอรโ์ฟสตนิา โควลัสกา       “ลกูรกั จงบอกชาวโลกเกีย่วกบัความเมตตาอนัน่าพศิวงของ 
เรา เราปรารถนาใหว้นัฉลองพระเมตตาเป็นดงัทีห่ลบภยัและที ่ก าบงัส าหรบัวญิญาณทัง้มวล โดยเฉพาะส าหรบั
บรรดาคน บาปทีน่่าสงสาร ในวนันัน้แหละ เราระบายมหาสมทุรแห่ง พระหรรษทานทัง้สิน้ออกมาเหนือวญิญาณ
ทีเ่ขา้ถงึตน้ธาร ความเมตตาของเรา ... วิญญาณท่ีจะไปแก้บาปและรบัศีล มหาสนิทจะได้รบัการอภยับาป
และยกโทษบาปทัง้หมด ... อยา่ใหว้ญิญาณใดหวาดกลวัทีจ่ะเขา้มาใกลเ้ราเลย ไม่ว่าบาป ของเขาจะหนกัหนา
สกัเพยีงไร ... ความเมตตาของเรานัน้ มากลน้จนจติมนุษยแ์ละทตูสวรรคไ์มอ่าจหยัง่ถงึไดต้ลอดมา ทุกกาล
สมยั ... เป็นความปรารถนาของเราเองทีจ่ะใหม้พีธิ ีฉลองอยา่งเป็นทางการในวนัอาทติยแ์รกหลงัวนัสมโภชปัส
กา มนุษยชาตจิะไมม่คีวามสงบสุข จนกว่าเขาจะหนัมาพึง่ตน้ธาร ความเมตตาของเรา” (บนัทกึ 699) 
      พระเยซเูจา้ทรงปรารถนาใหจ้ดัฉลองวนัอาทติยพ์ระเมตตาในวนั อาทติยแ์รกหลงัปัสกา ซึง่เรยีกอยา่งเป็น
ทางการว่า “อาทติยท์ี ่สองเทศกาลปัสกา” หลงัสภาสงัคายนาวาตกินัครัง้ทีส่อง ไดม้ ีการเปลีย่นชื่อวนัตาม
พธิกีรรมเป็น “อาทิตยท่ี์สองเทศกาลปัสกา หรือ วนัอาทิตยฉ์ลองพระเมตตา” 

 

 
อาทติยช์วนคดิ  

1) วนัอาทิตยมี์สอนค าสอนฯ หลงัมิสซาภาษาไทยครบั 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 พีน้่องทีร่กั วนัสมโภชปัสกา ซึง่เป็นวนัส าคญัสงูสุดในพระศาสนจกัรคาทอลกิของเรา กผ็่านพน้ไป

ได ้1 สปัดาหแ์ลว้ สัปดาห์ที ่2 ในเทศกาลปัสกา เป็นวนัฉลองพระเมตตา ของพระเจา้ต่อมวล
มนุษย ์เพื่อใหจ้ติตารมณ์ปัสกา ยงัคงด ารงอยูอ่ย่างมชีวีติชวีา พระศาสนจกัรก าหนดเทศกาลปัสกา 
ไว้นานถึง 50 วนั ซ่ึงจะสิ้นสดุเทศกาลน้ี  ด้วยวนัสมโภชพระจิตเจ้า (ปีน้ีตรงกบัวนัอาทิตยท์ี่ 
5 มถุินายน)   

† พระศาสนจกัร ก าชบัให้คริสตชนไป “แก้บาปและรบัศีลมหาสนิท” อย่างศรทัธา และย  า้เตือน
 ใหค้รสิตชนทีค่่อนขา้งเฉยเมย ต่อการแกบ้าป - รบัศลี การภาวนาประจ าวนัและการรว่มส่วนใน
 บชูามสิซา ใหใ้ส่ใจเป็นพเิศษ เพื่อทุก ๆ คนในพระศาสนจกัร จะไดร้บัพระพร และเตบิโตในชวีติ
 ของพระครสิตเจา้ยิง่ ๆ ขึน้ ฉะนัน้ ... จงเชญิชวนให้ก าลังใจกนั ในการตอบสนองเจตนารมณ์ ของ
 พระศาสนจกัรดว้ยครบั 
 สถานการณ์ของสงัคมและของโลกทีข่บัเคลื่อนเราไปทุก ๆ วนั มกัจะท าใหเ้ราถดถอยและบกพรอ่ง

ในหน้าทีค่รสิตชนคาทอลกิ เป็นตน้ในเรือ่ง มิสซา และการภาวนา เราไมส่ามารถไปรว่มมสิซาได้
ทุก ๆ วนั หากแต่วนัอาทติยน์ัน้ เราตอ้งใหค้วามส าคญันะครบั และถงึแมห้น้าทีก่ารงานจะท าให้
เรา “วุ่น ๆ” ทัง้วนั แต่ขอใหจ้ดัเวลาสกั 10 นาท ี- 15 นาท ีเพื่อการสวดภาวนา จะโดยส่วนตวั หรอื
สวดดว้ยกนัในครอบครวั การสวดภาวนาทุกวนัเป็นเรือ่งส าคญัครบั แต่เราอาจจะรูส้กึว่า ไมจ่ าเป็น 
ขอพีน้่องไตรต่รองดนูะครบั ในชวีติปกตขิองคนเรา เงนิทองเป็นของส าคญั แต่หากเราคดิว่าไม่
จ าเป็น จงึไม่จดัสรร ไม่จดัหาไว ้เราอาจตอ้งอยูโ่ดยไม่มเีงนิ มนัไมง่่ายใช่ไหมครบั - สวดทุกวนั 
สวดในบา้น สวดส่วนตวั สวดดว้ยกนั สอนลกูหลานใหส้วดเป็น ..... เป็นพระพรทีส่ะสมใน
ครอบครวัครบั 

 ในสถานการณ์โควดิ-19 เช่นน้ี การระบาดยงัอยูใ่นระดบัน่าเป็นห่วงครบั ขอพีน้่องรว่มภาวนา 
‘ออนไลน์’ หรอืภาวนากลุ่มเฉพาะทาง ‘ซูม’ เท่าทีท่ าไดค้รบั ทีว่ดัมมีสิซาใหทุ้กท่าน ทุกครอบครวั - 
ทุกวนั - นพวารแมพ่ระในคนืวนัเสาร ์ของดไวก่้อน แต่มมีสิซาเวลา 11.00 น. เช่นวนัอื่น ไมอ่ยาก
รบกวนใหพ้ีน้่องออกนอกบา้นเวลาค ่าคนื .....  พีน้่องสามารถสวดสายประค า เป็นพเิศษยิง่ดี
ครบั .... 

    ขอแมพ่ระอ านวยพร และคุม้ครองพีน้่องในทุก ๆ สิง่ สวดภาวนาใหก้นัและกนัเสมอครบั 
 
                                ....... เจา้วดั 
  



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ปรชัญา น่ารกัๆ 
 อยา่ขบัรถเรว็เกนิกว่าทีเ่ทวดาประจ าตวัของคุณบนิทนัเป็นอนัขาด 
 การแกแ้คน้ไมท่ าใหเ้รารูส้กึดขีึน้เหมอืนกบัดื่มน ้าทะเล

เวลาหวิน ้านัน่แหละ  
 ความหมายของความสุขขึน้อยูก่บัสิง่ทีคุ่ณอยากใหม้นั

เป็น  
 อยา่กลวัความฝันของคุณ : มนัง่ายกว่าทีค่ดิ  
 นกัวทิยาศาสตรก์ล่าวว่า ทุกๆ 4 คนจะมคีนหน่ึงทีส่ติ

เพีย้นๆลองเชค็เพื่อนคุณสกั 3 คนส ิ ถา้ทุกคนปกตดิกี็
คุณน่ะแหละ  

 แบ่งปันรอยยิม้ของคุณใหก้บัทุกคนแต่ใหเ้กบ็จุมพติ
ใหก้บัคนเพยีงคนเดยีว  

 บางครัง้วธิชี่วยทีด่ทีีสุ่ดทีคุ่ณท าไดก้ค็อืผลกัเขาแรงๆ (หมายถงึผลกัดนัใหเ้ขาท าสิง่ทีล่งัเลอยูน่่ะ)  
 น ้าตาจะใหคุ้ณกแ็ค่ความเหน็อกเหน็ใจ  แต่เหงือ่จะท าใหคุ้ณประสบความส าเรจ็  
 สิง่ทีด่ทีีสุ่ดในชวีตินี้ไมใ่ช่วตัถุ  
 มอบสองสิง่ใหก้บัลกูของคุณอยา่งหนึ่งคอืรากฐานทีม่ ัน่คงอกีอยา่งกค็อืปีกทีจ่ะบนิออกไปเอง  
 การออกก าลงักายทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัจติใจคอืการกม้ลงแลว้ช่วยคนอื่นใหลุ้กขึน้  
 คนคนหน่ึงอาจท าอะไรผดิพลาดไดห้ลายอย่างแต่มนัจะกลายเป็นความพ่ายแพไ้ปจรงิๆเมือ่เขาเริม่ 

โยนความผดิไปใหค้อื่น  
 เพื่อนแทค้อืคนทีเ่ชื่อว่าคุณเป็นฟองไขท่ีส่มบูรณ์แมว้่าจรงิๆแลว้คุณจะมรีอยรา้วไปแลว้ครึง่หนึ่ง  
 นี่คอืวธิทีีจ่ะรูว้่าหน้าทีข่องคุณบนโลกใบน้ีจบสิน้แลว้หรอืยงัถา้คุณยงัมชีวีติอยู ่มนักย็งัไม่จบ  
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Emotional Agility  
 ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้ราอยูก่บัปัจจบุนั ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีจ่ะท าใหเ้ราใช้
ชวีติในแนวทางทีต่รงกบัความตัง้ใจและคณุคา่ของเรา โดยทีไ่มป่ฎเิสธอารมณ์รา้ยหรอืความคดิแย่ๆ  แต่กไ็มย่ดึตดิ
กบัมนั กลา้ทีจ่ะรบัมอืกบัมนั จากนัน้คอ่ยเดนิหน้าต่อไป กา้วขา้มมนัไปเพือ่เปิดโอกาสใหส้ิง่ดีๆ  เกดิขึน้กบัชวีติเรา
ได ้การทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถมคีวามคล่องแคล่วทางอารมณ์ไดน้ัน้ จะตอ้งมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้                                
 เผชิญหน้ากบัความคิด  ข ัน้ตอนแรกคือเปิดเผยมนัออกมา เผชิญหน้ากบัความคิด อารมณ์ และ
พฤตกิรรมดว้ยความตัง้ใจ ดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ และความเหน็ใจ ไมว่่าสิง่นัน้มนัจะเป็นเรือ่งจรงิทีส่ะทอ้น
ออกมา หรอืความคดิทีบ่ดิเบีย้ว ความคดิและอารมณ์เหล่านี้ต่างกเ็ป็นสว่นหนึ่งของเรา เราเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัมนั
และกา้วขา้มมนัไป      
 ปลดปล่อยตวัเองออกจากความคิด  ข ัน้ตอนต่อไปคือเดินออกจากความคิด ปล่อยตวัเราออกจาก
ความคดิ และมองดมูนัอยา่งทีม่นัเป็น มนักแ็คค่วามคดิ กเ็ป็นแคอ่ารมณ์ เราตอ้งแยกคนคดิออกจากความคดิ 
ปล่อยใหเ้กดิชอ่งว่างระหว่างความรูส้กึกบัการตอบสนอง จะท าใหเ้ราเหน็หนทางหลายๆ แบบทีเ่ราจะรบัมอืกบั
สถานการณ์ได ้ท าใหเ้ราหลุดจากการควบคมุและท าใหเ้ราไมอ่ยูใ่ตอ้ านาจของอารมณ์  การเปลีย่นมมุมอง การดดี
ตวัและมองออกไป ท าใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะมองตวัเองเหมอืนกระดาน ท าใหเ้ราเหน็ความเป็นไปไดท้ีม่ากขึน้ แทนทีจ่ะ
เป็นแคห่มากในกระดาน ทีถ่กูก าหนดทางเดนิไวแ้ลว้     
 ตดัสินใจท าตามเป้าหมายในชีวิต  ข ัน้ตอนต่อไปคือการมุ่งไปยงัสิ่งท่ีเราต้องการ ตามคณุค่าของเรา 
มุง่ไปตามเป้าหมายทีส่ าคญัของเรา  รวบรวมความคดิความรูส้กึเขา้กบัคณุคา่ของเรา ท าใหเ้ราตดัสนิใจเพือ่ท า
ตามสิง่ทีเ่ราตอ้งการ คณุคา่ของเราจะเป็นเหมอืนเขม็ทศิทีช่ว่ยน าทางเราไปยงัเสน้ทางทีถ่กูตอ้ง           
 ก้าวต่อไป ก้าวไปข้างหน้า  ข ัน้ตอนสดุท้ายคือการก้าวไปข้างหน้า ปรบัเปลี่ยนแก้ไขทีละนิด หาจดุ
สมดุลระหว่างความทา้ทายทีม่นัไมเ่กนิความสามารถของเรา ทีม่นัจะท าใหเ้ราตื่นเตน้และไมฝื่นและไมเ่กนิก าลงั
ของตวัเราเอง สิง่ทีส่ าคญัคอืท าใหม้นัเป็นเรือ่งทา้ทายและท าใหเ้ราเตบิโต        
 สรปุ \ ความคล่องแคล่วทางอารมณ์คือการไม่เสแสร้ง แต่แสดงออกในแบบท่ีเราเป็น ให้เหน็คณุค่า
และความเป็นตวัเรา สิง่ทีม่นัจรงิ โดดเดน่ และไมเ่หมอืนใคร  \ เราแสดงความเป็นตวัจรงิของเราไดโ้ดยการ
ปรบัปรงุตวัเองทลีะนิดตลอดการเดนิทางในชวีติของเรา  \ ควบคมุและก าหนดชวีติของเราเอง รวมถงึ พฒันา
ตวัเอง งานทีเ่ราท า จติวญิญาณ และความสมัพนัธก์บัคนอืน่ๆ \ ยอมรบัความเป็นตวัเรา ทัง้สิง่ทีด่แีละไมด่ ีดว้ย
ความเหน็ใจ ความกลา้ และความอยากรูอ้ยากเหน็ \ ยอมรบัประสบการณ์ทีผ่า่นมา ถงึมนัจะแยแ่ต่กเ็รยีนรูจ้ากมนั 
\ พรอ้มทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้า ปรบัเปลีย่นและทิง้สิง่ทีม่นัไมจ่ าเป็นกบัเราอกีต่อไป \ การมชีวีติชวีา บางครัง้กต็อ้งมี
เจบ็ปวดบา้ง เกดิความเครยีด หรอืท าผดิบา้ง\ ปลดปล่อยตวัเองจากความสมบรูณ์แบบ เพือ่ใหเ้ราสนุกกบัการใช้
ชวีติได ้\ เปิดใจตวัเองใหก้บัความรกัทีท่ าใหเ้ราเจบ็ปวด และความเจบ็ปวดทีม่ากบัความรกั \ เปิดใจตวัเองใหก้บั
ความส าเรจ็ทีม่ากบัความลม้เหลว และความลม้เหลวทีท่ าใหเ้กดิความส าเรจ็ \ ความกลา้ไมใ่ชไ่มก่ลวั แต่เป็นการ
ยอมรบัและเดนิหน้าต่อไปทัง้ๆ ทีก่ลวั \ ทิง้ความสะดวกสบาย เลอืกทีจ่ะกลา้ ทีม่นัจะท าใหเ้ราไดร้บัโอกาสใหม่ๆ  ที่
ท าใหเ้ราเตบิโต 
 


